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1 Johdanto 
 

Klassisen musiikin ammattiopinnot tähtäävät ja antavat valmiudet pääasiassa niin sanotun 

vakavan taidemusiikin eli klassisen musiikin alalla toimimiseen. Opiskelijoille alan töitä on 

kuitenkin suhteellisen vähän tarjolla ja monet saavatkin lisäansioita työskentelemällä muilla 

sektoreilla. Musiikkialalle koulutettujen tilanteessa on eroja riippuen ammatista ja musiikkila-

jista  ja työttömyyttäkin suurempina ongelmina alalle valmistuneet pitävät työsuhteiden mää-

rä- ja osa-aikaisuutta sekä yleensä työehtoja (EDU 2006). 

Tanssimusiikki tarjoaa yhden mahdollisuuden. Päteviä tanssi- ja ravintolamuusikoita tarvitaan 

lisää suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle ja nuorille on siellä tilaa. Musiikin koulutuksen 

tarkoituksena on kehittää oman instrumenttinsa ammattilaisia, sekä tarjota ”musiikin alan 

laaja-alainen tuntemus sekä hyvä käytännön muusikon ammattitaito, jota hän osaa soveltaa 

erilaisissa tehtävissä ja kokoonpanoissa” (JAMK 2008, 6). Kuinka instrumenttinsa muuten 

hallitsevat muusikot pystyvät toimimaan tanssimusiikin kentällä, jota opinnot eivät tue (ks. 

JAMK opinto-opas 2009) ja oppimateriaalia on muutenkin tarjolla vähäisesti?  

Pedagoginen opinnäytetyömme sisältää koottua oppimateriaalia aloittelevien tanssimuusikko-

jen tarpeisiin. Oppimateriaalissa on ohjeita, tietoja sekä esimerkkejä eri tanssimusiikin tyyleis-

tä sekä muuta tanssimusiikin esittämiseen liittyvää materiaalia. Tämä verkko-opas on laadittu 

blogin muotoon, joka on ilmaiseksi kaikkien käytettävissä osoitteessa 

http://humppaheikki.blogspot.com. Blogimuotoinen toteutus mahdollistaa tiedon jatkuvan 

päivittämisen ja materiaalin lisäämisen. 

 

Opinnäytetyön tekijät omaavat pitkän klassisen musiikin koulutuksen musiikkileikkikoulusta 

ammattikorkeakouluun ja yliopistoon asti, soittiminaan kitara ja piano. Molemmille on vuosi-

en saatossa kertynyt lukuisa määrä esiintymisiä tyylillisesti hyvinkin toisistaan poikkeavissa 

kokoonpanoissa (mm. klassinen, jazz, pop, heavy, folk, elektro, tanssi- ja iskelmämusiikki). 

Tanssiorkestereissa soittamisesta kokemusta on kertynyt toisella kymmenen ja toisellakin 

usean vuoden ajalta. Tekemällä oppiminen, vanhemmilta muusikoilta saadut neuvot ja itse 

rohkeasti asioista selvää ottaminen ovat kasvattaneet ammattitaitoamme alalla. 

Haluamme auttaa kaikkia nuoria ja vanhempiakin tanssimuusikoita alkutaipaleella tarjoamalla 

heille perustietoutta alalta, jotta kaikkea ei tarvitsisi oppia kantapään kautta. Tämä opinnäyte-

työn tekeminen on kehittänyt omaa muusikkouttamme ja toivottavasti siitä on iloa ja hyötyä 

myös muillekin alalla toimiville. 
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2 Verkko oppimislähteenä 
 

2.1 Verkko-oppiminen 
Vuorovaikutteisuus korostuu verkossa tapahtuvassa oppimisessa. Vuorovaikutus tarkoittaa 

viestin välittämistä ja vastaanottamista sekä viestiin reagointia. Verkossa tapahtuva keskustelu 

voi olla monologista tai dialogista. Dialogissa uudet puheenvuorot jalostuvat edellisistä ja 

asiaa voidaan tarkastella monipuolisemmin. (Kalliala 2009, 76-78). 

Verkkopohjaisiin oppimisympäristöihin, ja nimenomaan tähän työhön liittyviä oppimiskäsi-

tyksiä ovat lähinnä konstruktivistinen oppimisnäkemys ja yhteistoiminnallinen oppiminen. 

Konstruktivismi on usein verkkopohjaisten oppimisympäristöjen pedagogisena ja didaktisena 

lähtökohtana.  Konstruktivismissa painottuu oppijan aktiivisuus, tekeminen ja rakentaminen; 

oppiminen nähdään yksilön aktiivisena tiedon prosessointina ja tietorakenteiden tuottamisena. 

Yhteistoiminnallinen oppiminen sen sijaan perustuu oppijien väliseen vuorovaikutukseen ja 

oppiminen tapahtuu heidän välisessä yhteistyössä – tämä on tärkeää, sillä ”yhteistoiminnalli-

sessa oppimisessa vuorovaikutus nousee oppimisen keskiöön”. (Matikainen 2002, 33-36). 

David Jonassen listaa seitsemän mielekkään oppimisen kriteerejä. Ne ovat aktiivisuus, kon-

struktiivisuus, intentionaalisuus, yhteistoiminnallisuus, kontekstuaalisuus, keskustelevuus ja 

reflektiivisyys (Jonassen 1995, 60-63). Mielestämme tällaisessa verkko-oppimisympäristössä 

kaikkien näiden kriteerien on mahdollista täyttyä. 

Aktiivisuus ja intentionaalisuus tarkoittavat sitä, että opiskelija vastaa itse omasta oppimises-

taan, asettaa itselleen oppimistavoitteet ja etenee suunnitelmallisesti saavuttaakseen ne. Tavoi-

te voisi olla esimerkiksi uuden tanssilajin opettelu tulevalle keikalle. Konstruktiivisuus ja 

kontekstuaalisuus tarkoittavat sitä, että opiskelija yhdistämällä aikaisempia tietojaan ja 

uutta opiskeltavaa asiaa muodostaa itselleen ymmärrettäviä tietorakenteita ja oppimi-

nen tapahtuu todellisen elämän tilanteita muistuttavissa ympäristöissä. Reflektiivinen 

opiskelija tutkii omaa oppimistaan ja ohjaa ja säätelee sitä. Verkkoympäristö mahdol-

listaa yhteistoiminnallisuuden ja keskustelevuus toteutuu vuorovaikutuksessa muiden 

käyttäjien kanssa. (Lavonen, Meisalo & Niittykangas 2001). 

2.2 Blogi 
Sosiaalinen median eri sovellukset (mm. Facebook, MySpace, Twitter, blogit) ovat tarjolla 

jokaiselle verkkoa käyttävälle ihmiselle. Tämän työn tekemiseen olisi soveltunut myös muut 

verkkoalustat, kuten MySpace (www.myspace.com), mutta päädyimme blogiin sen helppou-

den, kevyen taustasovelluksen, interaktiivisuuden ja luettavuuden vuoksi. 

Alasilta (Alasilta 2009, 20-42) määrittelee ja rajaa blogia seuraavasti: 
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 Blogi ei ole sama kuin nettipäiväkirja (vaikka sekin blogi voi olla), netti-

kolumni tai wiki (esim. www.wikipedia.org). Nettipäiväkirjaa voidaan pi-

tää blogin alalajina. Nettikolumni on useimmiten journalistisessa ympä-

ristössä, toisin kuin blogi, joka voi olla itsenäisenä ja irrallisena verkossa. 

 Blogi on sivusto, jolla voidaan julkaista tekstiä/multimediaa. Blogissa on 

usein paljon linkkejä (viittauksia) muille verkkosivuille. 

 Blogin jutut julkaistaan aikajärjestyksessä. 

 Lukijat voivat kommentoida kirjoituksia. 

 Blogilla voi olla useita ylläpitäjiä/kirjoittajia.  

 

Valitsimme työn toteutustavaksi verkkosovelluksen ja nimenomaan blogin, koska sitä on 

helppo päivittää ja sen ulkoasua on helppo muokata, sitä pystyy ylläpitämään useampi ihmi-

nen ja muut voivat kommentoida sitä. Blogiin on helppo liittää multimediaa. Verkko tarjoaa 

lisäksi rajattomasti tietoa, jota voi linkittää blogiin. Blogi on ilmainen, ja sillä on myös mah-

dollisuus myös ansaita rahaa blogimainoksia hyödyntämällä (valitsemallamme blogisivustolla 

blogin asiasanoihin perustuvat mainokset saa valittua asetuksista, kunhan ensin tekee sopi-

muksen sivustoa ylläpitävän Googlen kanssa). 

 

Kuva 1. Blogin etusivu 10.12.2009.   
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Kuva 2. Erilaisia blogin ulkoasuja 

  

  

  

2.3 Keskustelufoorumit 
Keskustelufoorumit tarjoavat oivan tiedonlähteen soitonopiskeluun. Internet on täynnä mu-

siikkiaiheisia opetussivustoja (esimerkiksi ”guitar lesson” tuottaa www.google.com hakupal-

velussa noin 22 miljoonaa osumaa), mutta suomalaisen tanssimusiikin soittamiseen liittyvää 

oppimateriaalia ei valitettavasti löydy ainakaan helposti. Opetusmateriaalia laadittaessa käy-

timme apuna Muusikoiden.net keskustelufoorumia avaamalla keskusteluja aiheista, joista 

tarvitsimme lisää tietoa, esimerkiksi eri tyylilajien soittamiseen liittyen. Palvelun käyttäjät 

kommentoivat todella aktiivisesti tuoden omia näkemyksiään keskusteluihin. Tietoa on paljon, 

mutta sen etsiminen on usein työlästä. Verkkokeskustelut ovat olemassa edelleen sivustolla. 
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Muusikoiden.net on kymmenen vuotta vanha yhteisö, jolla on lähes 90 000 jäsentä 

(Muusikoiden.net 2009). Osa heistä on musiikin kuluttajia ja harrastajia, mutta joukossa on 

myös paljon musiikin ammattilaisia. Sivusto kokoaa käyttäjänsä yhteen keskustelemaan mu-

siikista, markkinoimaan bändejä, etsimään soittajia tai tutustumaan vaikkapa kotikaupunkinsa 

jäseniin. Jäseneksi liittyminen on ilmaista ja jokainen voi muokata itselleen haluamansa pro-

fiilin. Muusikoiden.net on yhteisönä toimiva, luotettava ja käyttäjäystävällinen. 

Kuva 3. Muusikoiden.net 

 

Foorumin keskustelut rönsyilivät helposti ja mukana oli paljon aiheeseen liittymätöntäkin 

kommenttia, mutta pääosin vastauksista saatiin selville se, mitä haluttiin. Esimerkiksi humpan 

komppausta käsittelevä viestiketju sai 262 vastausta, buggin soittaminen 213 vastausta, vals-

sin soittaminen 151 vastausta ja tangon tyylipiirteet puolestaan 105. Näitä tietoja ja mielipitei-

tä olemme hyödyntäneet blogia tehdessämme mm. nuottiesimerkkien laatimisessa. Työtä teh-

dessämme selasimme satoja vanhoja keskusteluja osittain läpi sekä osallistuimme muiden 

aloittamiin keskusteluihin, lähetettyjä viestejä näihin keskusteluihin on yhteensä arviolta 150. 

 

 

 



7 
 
Kuva 4. Esimerkki esitystempoihin liittyvästä keskusteluketjusta  

 

 

Kuva 5. Huumori piristää keskustelua. 
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3 Verkko-oppaan sisältö 

3.1 Taustaa 
Tanssimusiikki voi olla monelle kirosana, joka tuo mieleen televisioviihteen ”trio forresterit” 

ja ”kellarihumpat”, mikä antaa suhteellisen vääristetyn kuvan alasta. Muissa musiikkiympy-

röissä, niin klassisen kuin rock- ja jazzmusiikin puolella, tanssimuusikoiden ammattitaito taas 

helposti kyseenalaistetaan ”kyllähän kaikki huttua soittaa osaa” –asenteella. 

Tosielämässä tanssi- ja ravintolamuusikoiden ammattikunta koostuu suurimmaksi osaksi pä-

tevistä ammattilaisista. Sukupolven vaihdos on tälläkin alalla todellisuutta. Ikähaitari orkeste-

reissa voi helposti olla 20 - 60 vuotta ja nuoremmilla soittajilla on yhä useammin takanaan 

muusikon koulutus. Monipuolinen osaaminen korostuu nykypäivän tanssiorkestereissa. Oma-

kohtaisella kokemuksella voidaan todeta, että joukkoon mahtuu myös sellaisia harrastelijoita, 

joiden soittotaito ja orkesterin yhteissoittotaito ei välttämättä tanssikansaa tyydytä. Keskuste-

lua monista orkestereista löytyy Suomen Tanssipalvelimelta eli Tanssi.netistä (vaatii rekiste-

röitymisen). 

Kuva 6. Tanssi.netin esiintyjäkohtaiset keskustelut http://tanssi.net/keskustelu/s/e/index.html 

 

Oman instrumentin suvereenikaan hallinta ei silti takaa menestymistä tanssimusiikin saralla. 

Tanssilajien tuntemus, tyylinmukaisuus, yhteissoitto ja äänentoistotekniikan asettamat rajat 



9 
 
ovat seikkoja, jotka ovat usein ensikertalaisella hukassa. Unohtamatta yleisiä keikkailuun 

liittyviä käytännön asioita, mitkä konkarit hoitavat rutiinilla. 

Tanssimusiikista tehtyä oppimateriaalia löytyy usein hajalleen ripoteltuna. Soitto-oppaat käsit-

televät aihetta kovin instrumenttikohtaisesti, välittämättä kokonaiskuvaa siitä, mitä soitetaan 

ja miten soitetaan yhtyeen kokonaissointia ajatellen. Hyvin valikoitujen levyjen kuuntelu ja 

kappaleiden opetteleminen levyltä on mainio oppimiskeino, mutta silti kattavin ja päivitetyin 

tieto välittyy esiintymislavoilta, keikkailu opettaa. 

Tanssimuusikon käsikirja kokoaa yhteen monipuolista tietoa tanssimusiikista. Kaikki tanssila-

jit esitellään nuottiesimerkein, annamme vinkkejä sovitukseen ja eri soundien käyttöön. Esi-

merkkikappaleet ja ohjelmistolistat tutustuttavat tyylien kirjoon. Sivusto sisältää yleisiä ohjei-

ta keikkailevalle muusikolle ja linkkeihin on koottu syventävää alaan liittyvää materiaalia. 

Käyttäjien keskenäinen vuorovaikutus kehitttää blogia yhä paremmaksi. 

Tämän työn puitteissa emme ole julkaisseet kuin osan materiaalista, joka on tällä hetkellä 

sivullisilta suljetussa blogissa, josta ne on helppo siirtää varsinaiseen blogiin ajan kanssa. 

Kuva 7. Kuvakaappaus kirjoittajien toisesta blogista, jossa on työhön liittyvää materiaalia. 
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3.2 Tanssilajit 
Tavallisimpia tanssilajeja on Suomessa käytössä parisenkymmentä (Suomen tanssipalvelin 

2009). Hyvän tanssimuusikon tunnusmerkkejä onkin tanssijoiden huomioiminen ja näin ollen 

laaja tyylien tuntemus. Täytyy muistaa muusikon palveluammatin luonne: tanssijat ovat mak-

savia asiakkaita, joita orkesterin tehtävä on palvella mahdollisimman hyvin. 

Tanssimuusikon käsikirja sisältää n. 30 tanssilajin pääpiirteet, joista tavallisimpia tarkastellaan 

tarkemmin. Lyhyt historia, tyyliseikat ja bändisoittimille kirjoitetut nuottiesimerkit opastavat 

lukijaa. Jokaisen tanssilajin yhteyteen on kerätty lista tunnetuimmista esimerkkikappaleista, ja 

niistä tehdyistä levytyksistä. Blogitekstit eivät ole rakennettu samalla kaavalla, vaan lähdema-

teriaalista riippuen niissä painottuvat erilaiset asiat. Jokaisessa tekstissä on kuitenkin esitelty 

jotain perusasioita, kuten tanssijoiden kannalta tärkeät tempot. 

Kuva 8. Valssin tempot. 
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Kuva 9. Tangon määrittelyä. 

 

 

3.3 Yhtyesoitto 
Sovitusratkaisuiden täytyy palvella orkesterin kokonaissointia. Rumpalin ja basistin rooli on 

muita soittajia selkeämpi. Heidän tehtävänään on rakentaa tempoltaan vakaa komppipohja, 

jonka päälle kerrostetaan muita soittimia. 

Kuva 10. Videoesimerkki latinorytmeistä. 

 

 

Kitaristilla ja pianistilla vaihtoehtoja on paljon enemmän, rikkaan sointivärin ja laajan soundi-

valikoiman, sekä komppauksen ohella melodioiden ja soolojen soiton tuomien mahdollisuuk-

sien vuoksi. Kitarat ja koskettimet soivat myös samoilla taajuuksilla, jolloin vaarana on yleis-

soinnin puuroutuminen. Liian itsenäinen ja runsas soittotyyli ei välttämättä palvele kokonai-

suutta, vaan tärkeää on kuunnella muita ja sovittaa soittoa yhteen. 
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Pianistin siirtyminen sähköisten koskettimien soittajaksi on ehkä vaativin harppaus. Pelkkä 

piano voi toimia osassa kappaleista, mutta yleensä käytössä on laaja valikoima syntesisaatto-

reiden soundeja, kuten jouset, puhaltimet ja urut. Näppärät sormet eivät pelkästään riitä ja 

voivat pahimmillaan olla jopa haitaksi, jos tyylitaju ja sounditietoisuus ovat hukassa. Koske-

tinsoittajalla on tarvittaessa koko sinfoniaorkesterin soitinkirjo käytössään ja sen hallitseminen 

vaatii opettelua. 

Koska tämän työn tekijöiden pääinstrumentteina ovat kitara ja koskettimet, on sivuille tulossa 

aiheeseen liittyvää materiaalia erityisesti näille instrumenteille. Kosketinsoitinosuudessa käsi-

tellään yleisimmin käytettyjä soundeja ja annetaan vinkkejä käsien käyttöön kahdella kosket-

timistolla. Kitaransoitossa käsitellään eri säestysvaihtoehtoja ja sopivan soundin käyttämistä 

tyylilajin mukaan. 

Olemme käsitelleet blogissa myös muusikoiden palkkausta, nuottien kirjoitusta sekä lead 

sheetin tekoa. 

Kuva 11, 12. Nuottiesimerkki cha-cha. Nuotteja klikkaamalla ne aukeavat myös uudelle sivul-

la suurempana. 
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Kuva 13. Sointulappujen kirjoittamisesta. 

 

4 Pohdinta 
Tämän työn tarkoitus oli jakaa keräämäämme tietoa tanssimusiikista alalla vaikuttavien kes-

ken ja koota informaatio yhteen paikkaan. Olemme itse törmänneet urallamme moniin ongel-

miin, joiden ratkaisemiseen ei aina apua ole läheltä löytynyt. Lisäksi musiikissa on yhtä monia 

mielipiteitä kuin on sanojiakin, jolloin moni tieto on henkilöstä riippuen ristiriitaista. Tämän 

huomasimme mm. Muusikoiden.netin keskustelupalstalla. Emme tarjoa valmista totuutta tans-

simusiikkiin ja sen esittämiseen, vaan aihion, josta on hyvä lähteä. Nuottiesimerkit ovat yk-

sinkertaisia, mutta toimivia. Kappaleesta ja soittimesta riippuen niitä muunnellaan sekä maus-

tetaan filleillä kukin taitojensa mukaan. Uskomme myös että julkaistu tempotaulukko on asia, 

jolle on kysyntää. 

Tanssilajeihin perehtyminen oli haastavaa ja tämä projekti kasvatti omaa tanssimusiikin tun-

temusta valtavasti. Hyötynäkökulma on siis sekä tekijöillä että blogin tulevilla käyttäjillä. 

Keskustelupalstoilla osallistuimme keskusteluun erityisesti perusteita vaatien liittyen soittami-

sen valintoihin. Oli ilo huomata, että kollegatkin joutuivat pohtimaan vastauksiaan ja keskus-

teluista monet saivat uutta tietoa asioista.  

Verkkomateriaalin tuottamiseen liittyy seikkoja, joita jouduimme pohtimaan. Toisaalta mate-

riaalin pitäisi olla selkeästi ymmärrettävää ja tiiviissä muodossa, toisaalta riittävän monipuo-
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lista ja kattavaa. Blogin ulkoasuun ja toteutukseen on kiinnitettävä myös huomiota, jotta se 

olisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Materiaalin tuottamistaidot kehittyivät blogin laa-

timisprosessin aikana. Verkossa julkaistavat tekstit, kuvat, videot ja nuotit ovat haastavia 

myös lähteiden merkitsemisen kannalta. Huomasimme, ettei monillakaan sivuilla ole asiaan 

kiinnitetty huomiota; johtuen linkittämisen sekä lainaamisen helppoudesta. 

Koska vastaavaa yhteen paikkaan koottua materiaalia ei ole ollut olemassa, pidämme teke-

määmme innovatiivisena, nykypäivän tietotekniikkaa hyödyntävänä, yhteisöä palvelevana 

tekona. Olemme työhömme erittäin tyytyväisiä, sillä opimme paljon ja olemme saaneet paljon 

hyvää palautetta muusikkokollegoiltamme. 

Blogin teko aloitettiin joulukuussa 2008 ja julkaistiin nyt vuotta myöhemmin. Tässä vaiheessa 

on vaikea arvioida, millaista suosiota se saa tulevaisuudessa, mutta ainakin ennakkoon tämä 

on herättänyt muusikkopiireissä paljon kiinnostusta. Uskomme tulevaisuuden oppimisen ta-

pahtuvan yhä enemmän verkossa ja haluamme opinnäytetyöllämme tukea tätä näkemystä. 
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